
 
Racibórz, dnia....................................... 

..................................................................... 
         (imię i nazwisko/nazwa inwestora) 
 

.................................................................... 
                 (adres zamieszkania) 
  
.................................................................... 
         (nr telefonu) 
 

Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego 

ul. Klasztorna 6, II piętro, p.35 
47-400 Racibórz 

tel./fax: 32 4190466 

    

    

    

    

WNIOSEK 
 

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu w zamiarze 

użytkowania……………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………..… 
(wymienić    obiekt i adres) 

wymienionego w złożonym zawiadomieniu o zakończeniu budowy. 

Na powyższe roboty otrzymałem/am pozwolenie nr ……………………..……… z dnia 

………………….………..... wydane przez…………………………………………...…………….. 

 

 

 

 

 
 
 

………………………………..………. 
(podpis inwestora) 

 
 
 
ZAŁACZNIK: 

1. opłata skarbowa (dla obiektów niemieszkalnych): 17 zł; 
2. kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenia robót. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OPŁATA SKARBOWA  
pobrana jest zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dn. 16.11.2006 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 
z późniejszymi zmianami) część III ust. 10 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej - należy 
wpłacić    w kasie Urzędu Miasta Racibórz lub na konto Urzędu Miasta Racibórz, ul. 
Batorego 6, 47-400 Racibórz, nr 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692, tytułem: opłata za 
wydanie zaświadczenia. 

PINB.0320.     .      . 



 
Stosownie do art. 13 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 
95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz.1 z 2016 r.) - dalej RODO – informuj ę: 

1. Administratorem danych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, 47-
400 Racibórz, ul. Klasztorna 6, Tel. 032 4190466, pinbraciborz@interia.pl. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - iod.pinbraciborz@gmail.com.  
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowań wynikających z 

ustawy „Prawo Budowlane”, w zakresie określonym we wniosku/ zawiadomieniu/ 
zgłoszeniu. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO -wypełnienie 
obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późniejszymi zmianami). 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat. 
8. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:  

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
2) sprostowania danych osobowych, 
3) żądania usunięcia danych, 
4) żądania ograniczenia przetwarzania, 
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
6) wniesienie skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

 
 

 

Zapoznałem się z powyższa informacją i oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w celu realizacji zadań określonych we wniosku/zgłoszeniu/zawiadomieniu oraz 
w zakresie niezbędnym jaki wynika z ustawy Prawo Budowlane. 
 
 

        
 ………………………………………. 

                                                                                                                         (podpis wnioskodawcy) 
 


